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Швидка адаптація вищої освіти до фундаментальних змін в навчанні і викладанні, 
включає гнучкі навчальні траєкторії та визнання компетентностей, набутих поза 
формальними освітніми програмами. 

Зазвичай кліматична система вивчається в природничих науках, тому в 
навчальному процесі фахівців зі спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 
повинні розглядатися питання змін клімату. Тому у вищих закладах освіти мають бути 
вдосконалені освітні програми із спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»та 
розроблені питання з проблематики зміни клімату і протидії їй. 

Спеціальність «Водні біоресурси та аквакультура» містить велику кількість 
дисциплін, які мають вивчати і досліджувати  питання змін клімату та їх вплив на стан 
гідробіонтів, іхтіофауну водойм та рибництво. 

Протягом перших трьох років студенти вивчають обов'язкові нормативні 
дисципліни, гуманітарні та професійно-орієнтовані дисципліни: аквакультура і 
ресурсознавство. Починаючи з третього року студенти вивчають професійні дисципліни 
актуальні для сьогодення, а також проходять поглиблене вивчення фахових дисциплін і 
дисциплін управлінського спрямування.  Значна увага приділяється також науково-
дослідній роботі.  

Проблеми змін клімату є об’єктами досліджень багатьох дисциплін «Гідрохімія», 
«Гідробіологія», «Гідроекологія», «Акліматизація гідробіонтів», «Гідрологія і 
метеорологія», «Біоресурси гідросфери та їх використання» тощо. 

 Фахівці зі спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» повинні бути 
готовими до нових екологічних викликів та мати навички щодо нових робочих 
можливостей в умовах кліматичних змін. Оцінювати які є ризики, пов’язані зі зміною 
клімату і, відповідно, розробляти плани дій адаптації, які спрямовані на те, щоб зменшити 
негативний вплив кліматичних змін. 

Виникає потреба в розробленні та реалізації плану дій з адаптації рибних 
господарств до зміни клімату, хоча в Україні не очікується значних змін водного стоку, 
але ситуація ускладнюється високим рівнем забрудненості річок, крім того повинні бути 
розроблені заходи спрямовані на збільшення виробництва риби та підвищення 
продуктивності, уряд повинен розробити політику, яка сприятиме фермерським рибним 
господарствам та надаватиме їм кредити, з тим щоб підвищити ефективність виробництва  
враховуючи зміни кліматичних умов.  

Ці питання обов’язково мають бути включені в освітні програми та враховані у 
навчанні фахівців зі спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура». 
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частіше об’єктом уваги науковців стають різні пласти звичаєво-обрядових явищ, 
дослідження котрих спрямовані на реконструкцію мовної картини світу. 

Мета нашої розвідки здійснити опис та аналіз традиційних вірувань про воду в 
духовній культурі Середнього Полісся. Для дослідження було проведено опитування 
населення 22 сіл Житомирської області, метою якого був запис інформації про вірування, 
звичаї, пов’язані з об’єктами та явищами неживої природи, зокрема й водою. 

Життя на Землі тісно пов’язане з водою. Кожна краплина води – дорогоцінний дар 
природи. Люди споконвіку розуміли цінність води і поклонялись їй. Обожнювалось усе – 
річка, озеро, водні джерела (криниці та колодязі). Сакралізація водної стихії як 
першопочатку сущого [2: 72, 79; 6: 4; 7: 106], первинного хаосу [10: 386] зафіксована 
також в уявленнях сучасного села: Вода з неба ўпала, як дар Божий, Божа благодать 
(н.п. 3). Джерела засвідчують поширене в слов’ян ушанування води в спосіб накладання 
на себе хреста перед питтям [8: 40; 10: 386]. Цей ритуал майже не зберігся в обстежених 
населених пунктах Середнього Полісся, але поодинокі позитивні відповіді вказують на 
його поширення в минулому: А воду набірать треба з вєрою, хрестом (н.п. 2). У сучасній 
поліській практиці поширене використання води, освяченої у конкретні свята: Водохреще, 
Стрітення, Переплавну Середу, Маковея тощо. 

Міфічне та побожне сприйняття води відбивається у зверненні до неї сучасних 
поліщуків: Орда (н.п. 11), Ордана (н.п. 9, 13), Іорда (н.п. 4, 11), Іордана, (н.п. 16, 18) 
Йордана (н.п.5, 19), орданська (н.п. 2, 7, 10), іорданська (н.п. 14, 18), йорданська (н.п.1, 
22). Мотивація назви за В. Войтовичем лежить у давньоязичницьких віруваннях, де Ордан 
− це чиститель і святитель святих вод [4: 105-108]. Тому і сприймають йорданську воду як 
святу і цілительну. Зрідка зустрічається персоніфікована назва Уляна (н.п. 5, 22), 
семантика якої хвиля [1: 38-39]. Залишилась незафіксованою назва води Єлена, на 
функціонування якої вказували деякі дослідники [1, 2, 6]. Спробуємо з’ясувати семантику 
слова Орда (Іордана) у віруваннях поліщуків за словником. Словник української мови 
подає семантику лексеми йордань як ‛ополонка, що її вирубують у кризі для освячення 
води під час свята Водохрещі’ [5: 511].  

Важливе значення для з’ясування змісту поняття вода мають вірування поліщуків у 
магічні властивості води, що формують парадигму номінацій води за певними ознаками: 
жива – мертва, рухлива – стояча, чиста – каламутна (брудна). 

Жива вода – це вода джерельна, яку вважали цілющою й тому цінували всі 
індоєвропейські народи. А мертва вода згубно впливає на життєздатність, відбирає у 
людини сили [8: 42; 3: 53-56; 7: 106; 10: 387]. Подібні номінації цієї води простежуються в 
усіх слов’ян: у поляків – martva voda, у болгар – мъртвешка вода, у словенців – mrtva 
voda, voda umrlica. Віра в цілющі властивості живої води та негативну дію мертвої 
збереглися в окремих населених пунктах Овруччини: Б’є колодязь, ў ньому вода і 
мінеральні солі, вона корисна вода і тому жива, попраўляє здоров’я. А мертва – коли б’є 
вода, але на тому місці і рослина погана росте, і земля, грунт поганий, тої води як 
нап’єшся, то можеш і померти (н.п. 3). Майже в усіх обстежених говірках живою 
називають джерельну (криничну) воду. За народними уявленнями, мертвою ставала вода, 
що перебувала в контакті з померлою людиною [10: 387; 3: 54]. Тому багато слов’ян 
(болгари, серби, білоруси та ін.) виносять і виливають воду, що стояла в домі з 
покійником. За чеськими віруваннями mrtva voda, що залишилась після обмивання 
покійника, вважалась шкідливою і тому її слід було виливати на кілки забору, плоту, щоб 
ніхто не зміг вступити в таку воду. Білоруси намагались не виливати таку воду біля 
пасіки, щоб не погубити бджіл. У південних слов’ян було прийнято виливати цю воду на 
високі дерева або віддалені місця, щоб душа померлого не повернулась додому [3: 54]. 
Вивчала функціонування такої води на Поліссі В. Конобродська [9: 237]. Подібні уявлення 
простежуються і в селах сучасного Середнього Полісся: У нас мертва тіки та, шо 
мєртвєц умєр та йому воду ставілі (н.п. 1). А мертва мабуть з мєртвєца (н.п.9, 20). Як 
покойнік в селє, то колісь нє давалі воду наносіть у хату. Як заховайуть, тоди можна 
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ходить по воду. Даже ў хату воду нє заносілі зімой, а на дворє ставілі, якшо в хатє 
покойнік (н.п. 10). За уявленнями поліщуків, мертва вода – це стояча (н.п. 2, 6, 8, 11, 14, 
15, 16, 18, 20), колодязна (н.п. 5, 7, 9,16), ставкова (н.п. 8, 22). З особливою обережністю 
на досліджуваному ареалі ставляться до води, якою обмивали покійника. За поліським 
звичаєм, її виливають туди, де люди та худоба не ходить: под вугол до хати (н.п. 1, 3, 4, 8, 
12, 20), на глуху стєну (н.п. 6), десь под плот, тин (н.п. 10, 11, 19), де тини сходяца (н.п. 
9), под дерево, шоб ніхто не ступіў (н.п. 12, 13, 16). Мотивація такого поводження з 
водою різноманітна: той, хто вступив, може померти, захворіти [9: 231-232]. Мертва вода 
у віруваннях сучасних поліщуків і, взагалі, слов’ян наділялась негативними, інколи, 
смертоносними властивостями, здатна нашкодити людям, тваринам, тому з нею 
спостерігається обережне поводження. Але інколи людина потрапляла під вплив мертвої 
води (вступила необачно, підлили), тоді ця особа починала хворіти. В Середньому Полісі 
зафіксований оберіг від такої води: то я чуть не вмерла, бо туди вступила. То дядько, шо 
шептав, сказав мені: «Вперед наклади вогонь на тому мєсці, посип соллю свяченою, 
покропи водою і посип маком» (н.п.22). Отже вода, вогонь, свячена сіль і мак є 
ритуальними оберегами від негативного магічного впливу мертвої води на живу людину. 
З’ясування вірувань про живу і мертву воду породжує опозиції жива:мертва, добро:зло, 
цей світ:той світ.  

Життєва активність, рухливість завжди сприймається  позитивно. Тож позитивними 
характеристиками наділялась і проточна вода, яка характеризується наступними 
зафіксованими характеристиками-номенами: біжуча (н.п. 2, 11), жерлова (н.п. 5, 8, 16, 19, 
20, 22, 10), б’є струмочок (н.п. 3), роднічок (н.п. 7). Ця вода протиставляється стоячій 
воді, яку в Середньому Поліссі номінують: стояча (н.п. 8, 10, 11, 14, 15, 16, 20), застойна 
(н.п. 2), нетечуча (н.п. 19), словосполученнями шо так стоїть (н.п. 6), у ставках (н.п. 8), 
крініца задавняна (н.п. 9). Проточна вода в народній магії зазвичай співвідноситься з 
символікою натиску, сили, швидкого розвитку, безперервної ходи, успішного здійснення 
справи [3: 35].  

 Інша характеристика води реалізується у її забарвленні: світла, чиста чи каламутна, 
брудна. В опитаних селах зафіксовані такі синонімічні найменування, які з 
прикметниками протилежного значення утворюють антонімічні ланцюжки синонімів: 
свєтла (н.п. 11, 8), чиста (н.п. 1, 2, 3, 5, 7, 9-12, 15, 16, 18-22) − грязна (н.п. 1, 2, 3, 5, 8, 11, 
12, 13), чорна (н.п. 16), мутна (н.п. 9, 18, 19), каламутна (н.п. 22), нечиста (н.п. 18). За 
давніми віруваннями, вода – це середовище перебування нечистої сили та душ 
потопельників [10: 386]. Негативна символіка води характерна й для сновидінь, при цьому 
варто розрізняти брудну та чисту воду [10: 388]. В усіх обстежених селах спостерігається 
негативне тлумачення сновидінь, пов’язаних із водою: вода – бєда. Однак часто має 
значення чистота чи забрудненість води в сновидіннях: Як свєтла вода сниться, то то ще 
нічого, а як гразна, то погано (н.п. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18-22). І конкретизували 
наслідок такого сну з брудною водою: слабий будеш (н.п. 11), слабуєш (н.п. 16, 21), 
болєзнь (н. п. 9, 18, 22). У такому тлумаченні сновидінь утілені головні опозиції 
здоров’я:хвороба, сучасне:майбутнє, які реалізуються через конкретну опозицію 
чистота:бруд.  

Отже, поліські вірування про воду як елемент неживої природи ґрунтується на 
сприйнятті магічних властивостей води: жива-мертва та інших характеристиках цієї 
субстанції: рухлива-стояча, чиста-брудна тощо. Зібраний матеріал лише частково 
відображає знання про цей пласт української культури, тому системне вивчення таких 
вірувань у сучасному мовознавстві досі залишається актуальним. 
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Виховання в людей дбайливого ставлення до природи починається з дитячих років. 
Шкільні роки – найбільш активний період формування світогляду людини, характеру, 
звичок, ставлення до навколишнього світу. Тому школа повинна повсякденно виховувати 
в учнів розумне, гуманне ставлення до природи [1]. 

Таким чином, здійснення екологічного виховання у школах як на уроках, так і у 
позаурочний час, є питанням важливим і актуальним, оскільки під час такого процесу у 
дитини формується бережливе ставлення до природи та підвищується рівень екологічної 
свідомості. 

Метою дослідження стало встановити основні напрямки здійснення екологічного 
виховання у Житомирській загальноосвітній приватній школі «Сяйво» І-ІІІ ступенів та 
Підлубівського закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області. 

Для досягнення поставленої мети було розроблено анкету для опитування учителів 
та адміністрації школи щодо здійснення екологічної освіти і виховання, а також їх 
напрямків. Анкета містить 10 питань. Загалом у двох школах було опитано 42 педагоги, 22 
у міській школі і 20 у сільській. 


